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Nowy Standard Łańcucha Dostaw MSC  
zacznie obowiązywać 28 września 2019 r.,  

czyli 6 miesięcy po jego publikacji,  
która miała miejsce w dniu 28 marca 2019 r.

Wszystkie audyty przed 28 września będą przeprowadzane zgodnie z poprzednią wersją dokumentu.

Nowy Standard Łańcucha Dostaw MSC jest dostępny na stronie internetowej MSC.

Standard Łańcucha Dostaw MSC podlega cyklicznym rewizjom, podczas których brane są 
pod uwagę komentarze i wnioski zgłoszone przez interesariuszy MSC, a także najlepsze praktyki 
stosowane w branży rybnej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z lokalnym biurem MSC  
www.msc.org/commercial-contacts 

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Podsumowanie zmian
MSC zaktualizowało Standard Łańcucha Dostaw MSC i wymagania dotyczące audytów. Aktualizacja 
zwiększa przejrzystość, dostępność i integralność Standardu w przypadku zapisów, w których było 
to konieczne oraz zapewnia ochronę przed naruszeniami związanymi ze stosowaniem praktyk pracy 
przymusowej oraz pracy dzieci w firmach w łańcuchu dostaw.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie zmian w poniższych dokumentach dotyczących 
Programu MSC:  
  

  Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja podstawowa 5.0

  Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja grupowa 2.0

  Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja dla podmiotów bezpośrednio  
   obsługujących klienta 2.0

  Wymogi Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC wersja 3.0

  Ogólne Wymogi Certyfikacji wersja 2.4

Począwszy od 28 września 2019 r. audyty będą 
przeprowadzane zgodne z nową wersją Standardu.

28 marca 2019 r. 28 września 2019 r.

www.msc.org/commercial-contacts
https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/chain-of-custody-program-documents
http://www.msc.org/commercial-contacts
http://www.msc.org/docs/coc-standard-default-v5
http://www.msc.org/docs/coc-standard-group-v2
http://www.msc.org/docs/coc-standard-cfo-v2
http://www.msc.org/docs/coc-standard-cfo-v2
http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3
http://www.msc.org/docs/coc-general-certification-requirements-v2-4
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Kwestie dotyczące Standardów są zgłaszane przez interesariuszy lub samo MSC.

Następnie wszystkie one są weryfikowane przez MSC, a priorytetowe kwestie są 
dalej procedowane. MSC przedstawia propozycje zmian w otwartych, 
publicznych konsultacjach, podczas których eksperci z branży, przedstawiciele 
firm łańcucha dostaw i użytkownicy Standardu są proszeni o wyrażenie swoich 
opinii i pomoc w ulepszaniu Programu MSC.

Poruszone kwestie i potencjalne rozwiązania omawiane są przez dwa organy MSC:

  Radę Techniczną MSC, która jest niezależnym organem, w której skład   
  wchodzą naukowcy i eksperci;

  Radę Doradczą Interesariuszy MSC, w której skład wchodzą przedstawiciele  
  interesariuszy MSC.

Rady te służą wskazówkami i przedstawiają swoje zalecenia w sprawie przyjęcia 
propozycji zmian Radzie Nadzorczej MSC. Ostateczna decyzja dotycząca 
wdrożenia zmian jest podejmowana przez Radę Nadzorczą MSC.

W jaki sposób MSC dokonuje przeglądu  
swoich standardów?
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Standard Łańcucha Dostaw MSC
Poniższe zmiany obejmują wszystkie wersje Standardu Łańcucha Dostaw MSC.

Jakie zapisy Standardu uległy zmianie? 
Właściwe wskazanie gatunku i miejsca jego pochodzenia

Wszystkie certyfikowane organizacje muszą posiadać wdrożony system zapewniający, że informacje 
na etykiecie produktu dotyczące gatunku, obszaru połowowego lub źródła pochodzenia produktu 
są prawidłowe. Oznacza to, że informacje o gatunku, obszarze połowowym lub źródle pochodzenia 
produktu muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami w kraju lub krajach, w których produkt jest 
przedmiotem obrotu.

W większości przypadków certyfikowane organizacje dysponują już niezbędnymi systemami, 
które zapewniają prawidłowe oznaczenie produktu. Wprowadzona zmiana polega na tym, 
że skuteczność systemów zweryfikuje audytor. W przypadkach, w których audytor stwierdzi 
błędne oznakowania, będzie dysponował klarownym mechanizmem dla stwierdzenia 
niezgodności.

Zakup ryb i owoców morza bezpośrednio od certyfikowanego rybołówstwa lub hodowli ryb

Dodaliśmy wytyczne dla organizacji, które kupują ryby i owoce morza bezpośrednio 
od certyfikowanego rybołówstwa lub certyfikowanej hodowli ryb. Zawierają one między innymi:

   wytyczne, w jaki sposób sprawdzić, czy rybołówstwo lub hodowla ryb wymaga również 
certyfikatu łańcucha dostaw MSC, aby móc sprzedawać produkt jako certyfikowany;

   zapis o tym, że certyfikowana organizacja może stosować testy wykrywające antybiotyki  
w produktach otrzymanych bezpośrednio z hodowli rybnej z certyfikatem ASC w ramach 
weryfikacji zakupionych towarów;

   zapis o tym, że produkty otrzymane z hodowli z certyfikatem ASC, ale zawierające 
antybiotyki, które zgodnie ze Standardem ASC są wyłączone z użycia w certyfikowanych 
produktach, zostają uznane za produkty niezgodne z wymaganiami.

Weryfikacja certyfikowanego statusu dostawcy

Przypominamy, aby zawsze sprawdzać czy dana organizacja w łańcuchu dostaw, czy też 
rybołówstwo posiada aktualny certyfikat MSC. W przypadku certyfikatu MSC status organizacji 
można zweryfikować na stronie internetowej MSC (msc.org), a w przypadku certyfikatu ASC 
na stronie internetowej ASC (asc-aqua.org).  Najbardziej aktualne informacje dostępne są 
na ww. stronach internetowych. Certyfikat danej organizacji może zostać anulowany, 
zawieszony lub wycofany przed jego wygaśnięciem.

https://www.msc.org
https://www.asc-aqua.org
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Żądanie przedstawienia dokumentacji lub próbek

Jeśli korzystasz z podwykonawców transportu, musisz mieć możliwość wglądu do dokumentacji 
dotyczącej certyfikowanych produktów, a także na każde wezwanie umożliwić jednostkom 
certyfikującym oraz MSC dostęp do wszystkich certyfikowanych produktów i zakładów, 
w których się one znajdują.

Czas na przedłożenie przez certyfikowane organizacje odpowiedniej dokumentacji do MSC  
lub wyznaczonych podmiotów został skrócony z 10 do 5 dni od momentu otrzymania wezwania. 
Jeżeli organizacja potrzebuje więcej czasu na przedłożenie odpowiednich dokumentów, może 
zawnioskować o to na piśmie do MSC lub wyznaczonych przez MSC podmiotów.

ASC jest przykładem podmiotu wyznaczonego przez MSC, który może żądać 
od certyfikowanych organizacji przedłożenia dokumentacji dotyczącej produktów 
z certyfikatem ASC lub ich próbek do badań. 

Produkt z rybołówstwa/akwakultury w trakcie oceny

Obecnie certyfikowane organizacje w łańcuchu dostaw potrzebują pisemnej zgody jednostki 
certyfikującej, aby przetwarzać produkty pochodzące z rybołówstwa lub akwakultury będącej  
w trakcie oceny. Produkty te będą kwalifikować się do sprzedaży jako certyfikowane  
w momencie otrzymania certyfikatu przez dane rybołówstwo lub hodowlę.

Jedynie organizacje, które są członkami grupy klientów rybołówstwa lub których właściciel 
prawny jest również właścicielem hodowli ryb znajdującej się w procesie oceny, mogą wystąpić 
do jednostki certyfikującej o wydanie takiego pozwolenia. 
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Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja dla 
podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta 2.0

Jakie zapisy Standardu uległy zmianie? 
Kwalifikowalność organizacji bezpośrednio obsługującej klienta posiadającej wiele lokalizacji 

Oczekiwania dotyczące wspólnego systemu zarządzania i odpowiedzialności głównego biura 
organizacji są teraz wyraźniejsze. Wcześniej biuro główne kontrolowało zakup certyfikowanych 
ryb i owoców morza. Nowa wersja Standardu doprecyzowuje ten zapis. Zgodnie z nim, zakupy 
mogą być dokonywane na poziomie poszczególnych zakładów, o ile biuro główne sprawuje  
nad nimi nadzór. 

Identyfikowalność w poszczególnych lokalizacjach   

System identyfikowalności w punkcie sprzedaży lub obsługi konsumenta musi umożliwiać 
prześledzenie drogi produktu wstecz, do jego certyfikowanego dostawcy. 

Zgłaszanie zmian 

Jeżeli całkowita liczba Twoich zakładów wzrośnie o więcej niż 25% od poprzedniego audytu, 
należy poinformować o tym fakcie jednostkę certyfikującą w okresie 10 dni (poprzednia wersja 
Standardu wymagała zgłoszenia w przypadku zwiększenia liczby zakładów o 50%). Wydanie 
zgody jednostki certyfikującej jest wymagane przy dodaniu nowego zakładu, który działa 
w nowym kraju oraz wszelkich zakładów operacyjnych, które przetwarzają, pakują lub 
przepakowują certyfikowane produkty. 

Audyt miejsc przechowywania oraz dystrybucji

Co najmniej jeden zakład, w którym magazynuje się lub w którym odbywa się dystrybucja 
certyfikowanych produktów, musi zostać poddany audytowi podczas trzyletniego okresu 
ważności certyfikatu.  

Zwiększona liczba pobieranych próbek do badań w zakładach obsługujących klientów 

Zwiększono liczbę pobieranych próbek do badań w zakładach obsługujących klientów  
oraz liczbę zakładów, które poddane zostaną audytowi.

Wersja Standardu Łańcucha Dostaw MSC dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta 
odpowiada potrzebom firm sprzedającym certyfikowane ryby i owoce morza końcowym 
konsumentom. Przykładami takich firm mogą być firmy cateringowe, sieci restauracji czy sieci 
handlowe sprzedające produkty rybne luzem. 
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Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja grupowa 2.0

Jakie zapisy Standardu uległy zmianie?
Obowiązkowy wewnętrzny audyt przeprowadzany na miejscu

MSC doprecyzowało, że zanim nowy zakład zostanie dodany do certyfikatu Grupy, należy 
obowiązkowo przeprowadzić jego wewnętrzny audyt na miejscu w zakładzie. Dotyczy to grup, 
które nie są objęte jednym wspólnym systemem zarządzania, takich jak grupy niezależnych 
organizacji. 

Uproszczone procedury niezgodności

Nie wszystkie niezgodności stwierdzone na poziomie zakładu muszą być zgłaszane do biura 
głównego Grupy. Zamiast tego jednostka certyfikująca określa, czy niezgodność jest wynikiem 
złego zarządzania zakładem, czy też jest to problem systemowy. Jeżeli problem okaże się 
systemowy, niezgodność zostanie wniesiona przeciwko biuru głównemu Grupy.

MSC wyjaśniło również procedurę odnośnie niezgodności wykrytych podczas  
audytów wewnętrznych.

Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji grupowej jest odpowiedni dla organizacji posiadającej 
wiele zakładów (grupę zakładów). 

Grupa wyznacza biuro główne, które sprawuje kontrolę wewnętrzną nad wszystkimi zakładami 
oraz odpowiada za zgodność działań zakładów ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC. 
Pierwotnie wersja grupowa Standardu przeznaczona była dla jednej organizacji posiadającej 
zakłady w wielu lokalizacjach, mających wspólny system zarządzania. Obecnie ta wersja 
Standardu coraz częściej wykorzystywana jest przez niezależne organizacje grupujące się 
w ramach jednego grupowego certyfikatu.

Nowa wersja Standardu wyjaśnia niespójności i wymagania wobec organizacji przystępujących 
do procesu oceny.
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Jakie zapisy Standardu uległy zmianie? 
Zawieszenie oraz niezgodności

Certyfikat dla wielu miejsc (ang. multisite certificates), może zostać zawieszony w jednym  
lub kilku zakładach, jeżeli jednostka certyfikująca określi przyczynę zawieszenia jako zależną 
od określonej lokalizacji, a więc za taką, która nie wpływa na inne zakłady lub certyfikat 
uzyskany przez całą grupę.

Jeżeli niezgodność określona jako mało istotna (ang. minor) nie zostanie skorygowana 
w określonych ramach czasowych, jednostka certyfikująca będzie musiała ponownie ocenić 
daną niezgodność, nadając jej tym razem stopień istotnej (ang. major). W takim wypadku 
organizacja będzie miała 30 dni na jej skorygowanie. 

Identyfikowalność

W przypadku wszystkich operacji skierowanych do końcowego klienta system 
identyfikowalności produktów musi umożliwiać prześledzenie drogi produktu wstecz, 
do jego certyfikowanego dostawcy. Dowody sprzedaży nie są już więcej wymagane. Taki zapis 
zrównuje wymogi Standardu w wersji podstawowej i grupowej z istniejącymi wymogami 
Standardu Łańcucha Dostaw dla organizacji bezpośrednio obsługujących klienta (ang. CFO). 

Nowa kategoria zakresu certyfikatu (ang. scope)

Handel mączką rybną lub olejem rybnym oraz ręczny rozładunek są obecnie uważane za oddzielne 
działania pod względem zakresu certyfikacji. Jeżeli wykonujesz którekolwiek z tych działań, będziesz 
musiał powiadomić jednostkę certyfikującą przed 28 września 2019 r., aby mogła ona rozważyć, czy 
działania te mogą zostać zatwierdzone i dodane do zakresu Twojego certyfikatu po wejściu w życie 
Standardu podstawowego w wersji 5.0. 

Zmiany w procesie przeprowadzania audytów
Wymogi Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC wersja 3.0 i Ogólne Wymogi Certyfikacji wersja 2.4 
zawierają obowiązkowe wymagania dla jednostek certyfikacyjnych przeprowadzających audyt 
pod względem wszystkich trzech wersji Standardu Łańcucha Dostaw MSC.
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Zastosowanie się do wymogów 
dotyczących pracy przymusowej 
i pracy dzieci
Nowe wymogi wprowadzone do Standardu Łańcucha Dostaw MSC mają 
zapewnić, że produkty z certyfikatem MSC i ASC nie zostały wyprodukowane 
przez organizacje stosujące praktyki pracy przymusowej lub/oraz pracy 
dzieci. Oznacza to, że Twoja organizacja może potrzebować audytu 
dotyczącego kwestii pracowniczych w celu utrzymania certyfikatu łańcucha 
dostaw MSC lub ASC.
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Audyt będzie wymagany, jeżeli w zakresie Twojego certyfikatu znajduje się przetwarzanie produktów (w tym 
przetwarzanie produktów jako podwykonawca lub wykorzystanie podwykonawców do ich przetwarzania), 
pakowanie, przepakowywanie oraz ręczny wyładunek ryb i owoców morza ze statków rybackich. Audyt nie 
będzie wymagany w organizacjach, które prowadzą działalność w kraju z grupy, w której wystąpienie ryzyka 
uważa się za niższe, zgodnie z minimum dwoma z poniższych wskaźników:

Naruszenia odnośnie kwestii Zero Tolerance oraz Business Critical Issues stanowią poważne problemy 
związane z kwestiami pracowniczymi i wymagają natychmiastowego działania. Mogą one obejmować 
uchybienia wobec lokalnego prawa, stanowiące poważne naruszenie pracowniczych praw człowieka 
lub rażące naruszenia praw człowieka. Więcej na temat polityki Zero Tolerance amfori BSCI Zero 
Tolerance Protocol oraz wytycznych SEDEX-SMETA Non-Compliance Guidance, można znaleźć 
na stronach internetowych tych programów. 

Twoja organizacja będzie musiała przestrzegać harmonogramu audytu określonego przez wybrany 
przez nią program kontroli kwestii pracowniczych.

   Proces oceny ryzyka kraju dla standardu SA8000

   Międzynarodowy Indeks Praw Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych

   Ratyfikacja pięciu lub więcej konwencji ONZ dotyczących pracy przymusowej lub pracy 
dzieci, handlu ludźmi lub ryb i owoców morza/rybołówstwa (C188, C105, C182, C29, 
Protocol to C29,  Palermo Protocol, UN Slavery Convention (1926), UN Supplemental 
Slavery Convention (1956), Port State Measures Agreement

   Lista towarów Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych wyprodukowanych przez 
firmy, w których wystąpiły przypadki pracy przymusowej lub pracy dzieci

Programy kontroli kwestii pracowniczych
uznawane przez MSC

Kryteria, które muszą zostać spełnione 
pod względem określonego programu kontroli 
kwestii pracowniczych

Amfori Business Social Compliance Initiative Podczas audytu nie stwierdzono naruszeń  
w  zakresie Zero Tolerance

SEDEX SMETA Podczas audytu nie stwierdzono naruszeń  
w zakresie Business Critical Issues

Standard SA8000 organizacji Social 
Accountability International

Ważny certyfikat SA8000 

Przed kolejnym audytem związanym z certyfikacją łańcucha dostaw Twoja jednostka certyfikująca 
poinformuje Cię o tym, czy kraj, w którym Twoja organizacja prowadzi działalność, znajduje się 
w grupie ryzyka.

W dniu publikacji niniejszej informacji firmy produkujące w Polsce znajdują się w grupie niższego 
ryzyka i nie muszą przechodzić dodatkowego audytu. Jednak kwestia ta może być istotna dla firm 
współpracujących z firmami na całym świecie, zwłaszcza w rejonach większego ryzyka.

Jeżeli Twoja organizacja wymaga przeprowadzenia audytu dotyczącego kwestii pracowniczych,  
będzie on musiał:

   zostać przeprowadzony na miejscu, w organizacji;
   zostać przeprowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego;
   zostać przeprowadzony pod względem jednego z trzech, uznanych przez MSC, programów   
   kontroli kwestii pracowniczych;
   spełniać kryteria odpowiedniego programu kontroli kwestii pracowniczych.

https://trello.com/c/seFn6C7d/13-f-u-leah-re-trade-association-list-from-miodraghttps:/www.amfori.org/sites/default/files/BSCI%20MANUAL%202.0%20EN%20Annex%205%20BSCI%20Zero%20Tolerance%20Protocol.pdf
https://trello.com/c/seFn6C7d/13-f-u-leah-re-trade-association-list-from-miodraghttps:/www.amfori.org/sites/default/files/BSCI%20MANUAL%202.0%20EN%20Annex%205%20BSCI%20Zero%20Tolerance%20Protocol.pdf
https://www.vwa.co.uk/pdfs/ethical-resources/Sedex-Members-Non-Compliance-Guidance-Approved-final-version.pdf
http://www.sa-intl.org/index.cfm?
https://www.ituc-csi.org
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickinginPersons.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/en/c/1113476/
https://www.dol.gov
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Dlaczego MSC wybrało te programy kontroli kwestii pracowniczych?

MSC zdecydowało się na te programy, ponieważ są one:

  uznawane na całym świecie;
  powszechnie stosowane w branży rybnej.

W jaki sposób MSC wybrało wskaźniki oceny ryzyka?

MSC przeprowadziło szeroko zakrojone konsultacje zewnętrzne, aby zapewnić, że wybrane wskaźniki 
oceny ryzyka są odpowiednie, skuteczne i wydajne. Wskaźniki zostały wybrane, ponieważ są:

  uznawane na całym świecie;
  powszechnie stosowane w metodologii oceny ryzyka w branży rybnej;
  charakteryzują się przejrzystą metodologią;
  są preferowane przez interesariuszy MSC;
  koncentrują się na pracy przymusowej i pracy dzieci oraz jednocześnie – tam, gdzie jest to możliwe  

  – na branży rybnej. 

W jaki sposób możesz udowodnić, że przestrzegasz odpowiedniego programu kontroli kwestii 
pracowniczych?

Aby wykazać, że przestrzegasz odpowiedniego programu kontroli kwestii pracowniczych, możesz 
zostać poproszony o dostarczenie certyfikatu do swojej jednostki certyfikującej. Wymagane może być 
również zalogowanie się na platformę lub portal określonego programu.

Audyt dotyczący kwestii pracowniczych oraz związany z nim dostęp do platformy lub portalu 
określonego programu mogą być obowiązkiem innej osoby w Twojej organizacji. Jeżeli tak jest, musisz 
upewnić się, że dana osoba jest dostępna w dniu audytu MSC, aby pokazać audytorom wyniki audytu 
kwestii pracowniczych. 

Co stanie się, jeżeli moja organizacja nie spełni wymagań programu kontroli kwestii pracowniczych?

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Twoja organizacja nie spełni wymogów dotyczących kwestii 
pracowniczych określonych w Standardzie Łańcucha Dostaw MSC (na przykład audyt przeprowadzony 
przez amfori BSCI wykaże problematyczne kwestie związane z polityką Zero Tolerance), będziesz 
musiał poinformować o tym swoją jednostkę certyfikującą w ciągu 2 dni roboczych. Następnie 
będziesz miał 30 dni na skorygowanie działań, aby utrzymać certyfikat MSC.

Okres karencji 

MSC i ASC uznają, że zaplanowanie audytów dotyczących kwestii pracowniczych może wymagać 
czasu i wysiłku. Z tego powodu wprowadzony został okres karencji na ich przeprowadzenie.

Podczas pierwszego audytu pod kątem zgodności ze zaktualizowanym Standardem Łańcucha  
Dostaw MSC (niezależnie czy będzie on pierwszym audytem, audytem rocznym, czy też audytem 
związanym z ponowną certyfikacją) Twoja organizacja nie musi być poddana audytowi kwestii 
pracowniczych. Zostaniesz poproszony o podpisanie oświadczenia, w którym zgadzasz się 
na przeprowadzenie takiej kontroli przed następnym audytem łańcucha dostaw.

Oznacza to, że będziesz miał około 12 miesięcy od daty pierwszego audytu związanego z nowym 
Standardem Łańcucha Dostaw MSC, aby przeprowadzić audyt kwestii pracowniczych w swojej 
organizacji.

Jeżeli jednostka certyfikująca nie otrzyma informacji w ciągu 2 dni od niespełnienia wymogów 
dotyczących kwestii pracy przymusowej i pracy dzieci, certyfikat Twojej organizacji zostanie 
natychmiast zawieszony. 

http://www.msc.org/docs/coc-certificate-holder-statement-of-understanding-v-1

